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DESTAQUES 

 

Congresso prorroga MP sobre Lei de Proteção de Dados pessoais 

Poder Legislativo | 19/08/2022 – 10h14min 

 

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), prorrogou 

por 60 dias a MP (Medida Provisória) que transforma a ANPD (Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados) em uma autarquia de natureza especial. A medida foi publicada na edição 

do Diário Oficial da União de sexta-feira (19). De acordo com o estipulado no texto apresentado 

pelo governo em junho, seguem mantidas a estrutura organizacional, as competências e os 

demais dispositivos da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). Fonte: Poder 360  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

5G: Anatel adia para outubro prazo para ativação em todas as capitais e libera início no 

Rio na segunda 

Poder Executivo | 18/08/2022 – 21h24min 

 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou na quinta-feira (18) as 

operadoras de telefonia a ligarem o 5G no Rio de Janeiro, Palmas, Florianópolis e Vitória a 

partir da próxima segunda-feira. A partir dessa data, serão 12 as capitais a operarem a nova 

tecnologia no país: Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Goiânia (GO), João 

Pessoa (PB), Porto Alegre (RS), Salvador (BA) e São Paulo (SP). A decisão foi tomada em 

reunião do Gaispi, grupo criado pela Anatel para cuidar da ativação da internet 5G na faixa de 

3,5 gigahertz (GHz). A previsão para o Rio anteriormente era de início do 5G somente em 

setembro. O Conselho Diretor da Anatel também aprovou na quinta-feira (18) o adiamento da 

data de liberação do uso do 5G na faixa de 3,5 GHz para 28 de outubro nas demais capitais, 

conforme sugerido pelo Gaispi na semana passada. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Conselho Gestor publica resolução com regras para o uso de recursos do Fust 

Poder Executivo | 18/08/2022 – 18h03min 

 

O Conselho Gestor do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações 

(Fust) publicou, na quinta-feira (18), a Resolução CG-Fust nº 2, que trata da aplicação de 

recursos do Fundo. O documento traz as normas para o uso de verbas do Fust em programas, 

projetos, planos, atividades, iniciativas e ações compatíveis com seus objetivos e finalidades. A 

publicação traz os critérios de seleção e de desempate de propostas – dando preferência, por 

exemplo, para mais investimentos em áreas com menor desenvolvimento social – e prevê a 

criação de mecanismos de sanção por descumprimento, caso o recurso seja destinado e a 

iniciativa não seja concretizada. Fonte: ASCOM MCom 



 
 
 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Brasileiros têm preocupações em fornecer dados biométricos, aponta pesquisa do 

CGI.br 

Poder Executivo | 18/08/2022 – 12h03min 

 

Dados divulgados pela pesquisa "Privacidade e proteção de dados pessoais: 

perspectivas de indivíduos, empresas e organizações públicas no Brasil", lançada pelo CGI.Br 

na quinta-feira, 18, mostram que o fornecimento de informações sensíveis, como dados 

biométricos, é a maior preocupação que os usuários da Internet no Brasil têm. A pesquisa 

mostra que 41% desses internautas ficam muito preocupados em fornecer esse tipo de dado 

para empresas ou órgãos públicos; 24% se sentem preocupados e 15% pouco preocupados. O 

segundo dado sensível que mais preocupa os usuários da Internet, segundo a pesquisa, é o 

relacionado à saúde, como doença, prontuário médico e resultado de exame. Sobre o 

fornecimento desses dados, 29% dos entrevistados se sentem muito preocupados em fornecê-

los, 23% preocupados, 22% pouco preocupados e 18% nada preocupados em fornecê-los. 
Fonte: Teletime 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

BNDES lança inclusão de MEIS em programa emergencial de crédito 

Poder Executivo | 19/08/2022 – 14h51min 

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anuncia, na 

próxima segunda-feira (22), a reabertura do Programa Emergencial de Acesso a Crédito (FGI 

PEAC). A novidade é a inclusão de microempreendedores individuais (MEIs), além de e micro, 

pequenas e médias empresas contempladas anteriormente. Até o momento, 40 instituições 

financeiras já se habilitaram para operar com a linha. O programa terá vigência até dezembro 

de 2023. O BNDES informou que para que uma operação de crédito seja elegível à garantia 

pelo programa, ela deve ser destinada a investimento ou capital de giro e ter valor entre R$ 1 

mil e R$ 10 milhões, com prazo de pagamento de até 60 meses e carência entre 6 e 12 meses. 

A cobertura estabelecida pelo programa é de 80% do valor do contrato. Fonte: Agência Brasil  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Guedes cobra dívida do BNDES e critica bônus pago pelo banco a funcionários 

Poder Executivo | 19/08/2022 – 05h02min  

 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, criticou o BNDES, durante uma palestra na 

quinta-feira (18), ao falar sobre o uso de recursos públicos para melhorar o país. Guedes disse 

que o banco deveria reduzir o bônus distribuído a seus servidores e pagar o que deve à União. 

Dados do Ministério da Economia mostram que o BNDES pagou em média, em 2021, cerca de 

R$ 108 mil aos empregados. Foi o maior valor declarado entre as empresas públicas com 

Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Por outro lado, o banco tem uma dívida em torno 

de R$ 100 bilhões com o Tesouro Nacional. Segundo o ministro, a instituição convenceu o 

Tribunal de Contas da União (TCU) a postergar o pagamento. — O BNDES convenceu o TCU 

que era um risco devolver mais dinheiro para a União e que ela melhor pagar lá na frente. Se o 

BNDES deu um bônus maior, tem que pagar a União —afirmou o ministro da Economia. Fonte: O 

Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 



 
 
 

AGRONEGÓCIO 

 

Aposta na digitalização se estabiliza no campo, mostra estudo 

Mercado | 19/08/2022 – 05h02min 

 

Passada a fase crítica da pandemia, arrefeceu a tendência geral de aumento do 

interesse dos produtores rurais brasileiros em digitalizar seus negócios, mas essa relativa 

estabilização ficou mais homogênea graças ao avanço entre os agricultores de menor porte. É 

o que aponta a edição deste ano do estudo “A Cabeça do Agricultor Brasileiro”, recém-

concluído pela consultoria McKinsey a partir de informações coletadas com aproximadamente 

750 produtores de regiões e portes variados e dedicados a diferentes culturas. O resultado não 

chega a surpreender, até porque está em linha com o comportamento da população como um 

todo a partir do momento em que as restrições de circulação geradas pela covid-19 

começaram a ser relaxadas. Em 2019, o trabalho da McKinsey apontou que 36% dos 

agricultores consultados preferiam canais digitais para realizar suas compras. Em 2021, o 

percentual subiu para 46%, e neste ano recuou para 41%. O estudo também aponta que 50% 

dos agricultores brasileiros consultados já adotam algum tipo de tecnologia em suas 

propriedades, e que esse percentual se aproxima de 70% no Cerrado, onde estão os 

produtores de grãos de maior porte. Das tecnologias, o sensoriamento remoto é uma das mais 

utilizadas. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Advogados veem possível onda de autuações da Receita contra investidores cripto em 

2023 

Mercado | 19/08/2022 – 08h30min 

 

Até hoje não há notícia de investidor brasileiro que tenha sido autuado por não declarar 

criptomoedas no Imposto de Renda. No entanto, advogados entendem que há grandes 

chances disso mudar em 2023 por uma série de fatores que vão do tempo corrido desde o 

primeiro grande boom do bitcoin entre as pessoas físicas em 2018 até a maior quantidade de 

informações de que a Receita Federal dispõe hoje sobre negociações de criptoativos. 

Guilherme Peloso Araujo, especialista em direito tributário pelo IBET/SP, destaca que como a 

Receita tem cinco anos para cobrar o imposto devido pelos contribuintes antes da prescrição, o 

ano que vem é o último possível para enquadrar as pessoas que lucraram com criptoativos, 

mas não declararam imposto, durante o primeiro grande salto de popularidade da 

criptoeconomia no Brasil. “Está perto do prazo final. Isso tem que estar na mira da Receita, 

porque ela tem obrigação de cobrar imposto de quem não paga”, afirma. Além disso, as 

corretoras nacionais já possuem a obrigação de passar para o fisco as informações de seus 

clientes em todo fim de mês, então não adianta acreditar que por serem ativos com tecnologia 

criptográfica eles não serão encontrados pela Receita. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Guedes diz que governo perdeu 'timing' da reforma do IR, mas defende aprovação caso 

Bolsonaro seja reeleito 

Poder Executivo | 18/08/2022 – 18h57min 

 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu na quinta-feira (18) que o governo 

perdeu o "timing" para aprovação no Senado da reforma tributária do Imposto de Renda (IR), 

mas defendeu que o texto seja votado até o fim do ano, caso o presidente Jair Bolsonaro seja 



 
 
 
reeleito. O governo enviou no ano passado ao Congresso um projeto de lei para tributar lucros 

e dividendos, em troca da isenção de IR para trabalhadores celetistas que recebem até R$ 2,5 

mil por mês e da redução do IR cobrado sobre as empresas. Dividendos são as parcelas do 

lucro distribuídas aos acionistas. Eles são isentos da cobrança de imposto desde 1995. Fonte: G1 

Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Fecomércio MG e seus Sindicatos Empresariais participam do 37º Congresso Nacional 

dos Sindicatos Empresariais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

Mercado | 17/08/2022 

 

Em busca de inovações e troca de aprendizados, nova diretoria marca presença em 

um dos mais importantes eventos do setor no Brasil. Para aprimorar conhecimentos e conhecer 

as tendências do setor, a Fecomércio MG marca presença no 37º Congresso Nacional dos 

Sindicatos Empresariais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNSE), em Brasília. O 

evento, que começa na quarta-feira (17/08) e termina dia 19 de agosto, é organizado pelo 

Sindivarejista/DF. O novo presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac em Minas, 

Nadim Elias Donato Filho, membros da diretoria e 27 Sindicatos Empresariais estarão 

presentes durante todos os dias. O presidente destaca importância da atividade: “Compreender 

a atuação dos sindicatos em todo o país é fundamental para aperfeiçoar os serviços e o 

alcance das instituições mineiras, de forma que possamos ver o que existe de inovador no 

setor e trazer como benchmarking para a nossa atuação junto a nossos representados”, afirma. 

O evento contará com diversas palestras sobre os desafios e inovações de cada sindicato. 

Serão debatidos temas como as perspectivas para o pequeno e médio negócio, liderança 

empresarial e lei geral de proteção de dados. Entre os dias de atividade, os participantes 

poderão visitar feira de expositores e conhecer diferentes negócios. Fonte: Fecomércio MG 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

Comissões se preparam para CONAE 2022 

Mercado| 19/08/2022 – 09h 

 

O Ministério da Educação recebeu na quinta-feira (18) na pessoa do Secretário 

Executivo José Barreto de Castro Júnior, membros do colegiado que integram as Comissões 

de Monitoramento e Sistematização e de Mobilização e Divulgação do Fórum Nacional de 

Educação (FNE), para realizarem, as definições técnicas e logísticas para a 4ª Conferência 

Nacional de Educação – CONAE 2022. São objetivos específicos da 4ª Conae avaliar a 

execução do Plano Nacional de Educação (PNE) vigente e subsidiar a sua elaboração para o 

decênio 2024/2034.  O tema central da 4ª Conae será dividido em três eixos: I) O PNE 2024-

2034 – avaliação das diretrizes e metas; II) Uma Escola para o futuro – tecnologia e 

conectividade a serviço da educação; e III) Criação do Sistema Nacional de Educação (SNE) – 

avaliação da legislação inerente e do modelo em construção. Estes três eixos serão divididos 

em 14 subeixos. Fonte: ASCOM MAPA 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Universidades federais têm baixa implementação de novo marco de ciência e tecnologia 

Poder Legislativo | 18/08/2022 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou, sob a relatoria do ministro Augusto 

Nardes, auditoria operacional com o objetivo de avaliar o nível de implementação do novo 

Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI) nas 69 universidades federais. “Em 



 
 
 
resumo, nossa auditoria concluiu que o nível de implementação do novo MLCTI pela maioria 

das universidades federais brasileiras ainda é baixo. Por isso, daremos ciência a todas elas a 

respeito das falhas identificadas pela nossa fiscalização”, explicou o ministro-relator do 

processo no TCU, Augusto Nardes. Foi identificado pelo Tribunal de Contas da União que 

cerca de metade das universidades federais não têm políticas de inovação atualizadas, em 

conformidade às disposições do novo MLCTI, sendo que 14 universidades não possuem 

sequer políticas formalizadas. Fonte: Secom TCU 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

Lira defende fim de polarização sobre urnas, mas pede “maior transparência” ao sistema 

Poder Legislativo | 19/08/2022 – 15h05min 

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), defendeu na sexta-feira 

(19) o fim do debate polarizado sobre as urnas eletrônicas porque "o país perde muito tempo 

com essa discussão". Lira é aliado político do presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem colocado 

em xeque a lisura e a transparência do sistema eleitoral eletrônico brasileiro. O presidente da 

Câmara falou favoravelmente às urnas eletrônicas. Mas defendeu, no entanto, maior 

transparência ao sistema eleitoral. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bolsonaro só deve ir a debates no segundo turno, diz ministro das Comunicações 

Poder Executivo | 19/08/2022 – 14h09min 

 

O ministro das Comunicações, Fábio Faria (PP), afirmou na sexta-feira (19), em São 

Paulo, que um debate com a participação do presidente Jair Bolsonaro (PL) somente ocorrerá 

caso haja segundo turno da eleição presidencial. "Acredito que os dois [Bolsonaro e o 

candidato do PT Luiz Inácio Lula da Silva] querem debater um com o outro. Não sei como isso 

vai se resolver, mas acho que nem o ex-presidente Lula deve ir a um debate com os outros 

[candidatos a presidente] e nem o presidente vai com os outros", afirmou durante evento 

promovido pelo Grupo Esfera em um hotel na zona Sul de São Paulo. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

União terá que reembolsar Estados por ICMS, diz Haddad 

Poder Executivo | 19/08/2022 – 13h33min 

 

O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, disse o governo 

Federal deverá reembolsar os Estados para manter o teto do ICMS (Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias e Serviços). “O Bolsonaro vetou um dispositivo da Lei que 

dispensava o ICMS para produtos essenciais e esse veto dizia respeito justamente ao 

reembolso que deveria ser feito pela União aos Estados. Só que o congresso derrubou o veto, 

o que significa dizer que a União, se quiser manter esse limite, terá que reembolsar os 

Estados”, disse Haddad. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bolsonaro empata na faixa de 2 a 5 salários mínimos e Lula cola entre mais ricos, aponta 

Datafolha 

Poder Executivo | 19/08/2022 – 11h59min 

 

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ultrapassou numericamente e empatou tecnicamente 



 
 
 
com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os eleitores que ganham de 2 a 5 

salários mínimos, aponta pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (18). O atual valor do 

salário mínimo no país é de R$ 1.212. No último mês, as intenções de voto no atual mandatário 

nessa faixa de renda familiar mensal subiram de 34% para 41%. Enquanto isso, o petista 

oscilou negativamente, de 40% para 38%. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

QG de Bolsonaro diverge sobre ida ao debate da “Band” 

Poder Executivo | 19/08/2022 – 11h55min 

 

O QG da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL), formado por políticos, 

publicitários e empresário, diverge sobre a ida do candidato à reeleição ao 1º debate 

presidencial, organizado em conjunto pela Band, Folha de S. Paulo, TV Cultura e UOL, que 

será realizado em 28 de agosto. O Poder360 apurou que o único debate com consenso no 

entorno de Bolsonaro até o momento é o da TV Globo, marcado para 29 de setembro, às 

vésperas do 1º turno do pleito, em 2 de outubro. Fonte: Poder 360  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Comissão de “gamers” apresenta propostas de governo para Lula 

Poder Executivo | 18/08/2022 – 20h45min 

 

Uma comissão de profissionais ligados ao setor de jogos digitais no Brasil apresentou 

ao candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) um documento com 

propostas de governo para a área. O grupo reuniu-se com o ex-presidente na 4ª feira 

(17.ago.2022) para entregar a cartilha “LulaPlay – proposta do setor de gamers ao programa 

de governo de Lula e Alckmin”. Em seu perfil no Twitter, Lula falou sobre o encontro e as 

sugestões que recebeu para fortalecer o setor de jogos eletrônicos. “Videogame não é apenas 

entretenimento, é também cultura, emprego e desenvolvimento tecnológico”, disse. Fonte: Poder 

360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Datafolha: Lula tem 54%, e Bolsonaro 37% no segundo turno de 2022 

Poder Executivo | 18/08/2022 – 18h50min 

 

Pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (18), encomendada pela Globo e pelo 

jornal “Folha de S. Paulo”, aponta que o ex-presidente Lula (PT) ganharia do atual presidente, 

Jair Bolsonaro (PL), em um eventual segundo turno. Segundo o instituto, Lula tem 54% dos 

votos, e Bolsonaro, 37%. A diferença entre os dois é de 17 pontos percentuais. Brancos e 

nulos são 8%, e os que não sabem, são 2%. Na última pesquisa Datafolha, divulgada em 28 de 

julho, Lula tinha 55% dos votos, e Bolsonaro, 35%.Como a margem de erro é de dois pontos 

percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos oscilaram na margem no último mês. 
Fonte: G1 Notícias 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Moraes envia à PGR pedido de indiciamento de Bolsonaro por ‘fake news’ sobre 

máscara e vacina 

Poder Judiciário | 19/08/2022 – 15h22min 

 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou à 

Procuradoria-Geral da República (PGR) o pedido da Polícia Federal (PF) para indiciar o 



 
 
 
presidente Jair Bolsonaro, em razão de seus discursos anticientíficos sobre o uso de máscaras 

e sobre a vacinação contra a Covid-19. Conforme mostrou o Valor na quinta-feira (19), essa 

era uma das alternativas cogitadas por Moraes, que não estaria disposto a decidir diretamente. 

Segundo interlocutores do ministro, ele vai evitar assinar qualquer despacho que possa vir a 

ser lido como uma interferência na disputa eleitoral, exceto em casos de absoluta urgência. 
Fonte: Valor Econômico 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Relator do Orçamento quer negociar espaço no teto após eleição 

Poder Legislativo | 19/08/2022 – 06h 

 

O relator-geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), quer 

negociar o espaço no teto de gastos para manter o Auxílio Brasil de R$ 600 e reajustar o 

salário de funcionários públicos federais com o vencedor da eleição presidencial de outubro e 

líderes do Congresso. A equação, que envolverá ainda o valor e as regras das emendas de 

relator, é “quase impossível”, afirmou Castro em entrevista ao Poder360. Sua estimativa é 

reservar de R$ 110 bilhões a R$ 120 bilhões para despesas discricionárias –a verba que o 

governo escolhe onde aplicar e que equivale ao espaço no teto. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Perda de receita retira R$ 17 bi de educação e saúde, indicam Estados 

Poder Executivo | 19/08/2022 – 05h02min 

 

Por causa da redução do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) sobre energia, combustíveis, comunicações e transportes, os Estados deixarão de 

direcionar R$ 17,1 bilhões para as áreas de saúde e educação só em 2022, segundo o 

presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados (Comsefaz), Décio 

Padilha. O cálculo, apresentado em reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco 

(PSD-MG), se refere à parcela das receitas do ICMS que é vinculada: 25% são 

obrigatoriamente direcionados à saúde, e 12%, à educação. Dessa forma, segundo Padilha, 

não será mantido o que se viu na primeira metade deste ano: crescimento real de 12,4% sobre 

o primeiro semestre de 2021 nos gastos estaduais com saúde e educação, como mostrou na 

quinta-feira (18) o Valor. Os Estados querem que Congresso derrube o quanto antes um veto 

aplicado pelo presidente Jair Bolsonaro à Lei Complementar (LC) 194, num artigo que garante 

a manutenção do nível de recursos estaduais direcionados à saúde e à educação, mesmo com 

o corte do ICMS. Para tanto, haveria recomposição com recursos federais. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Em novo aceno ao Judiciário, Bolsonaro confirma presença em posse de corregedor 

Poder Executivo | 19/08/2022 – 14h46min 

 

O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou a participação na posse do ministro do STJ 

(Superior Tribunal de Justiça) Luís Felipe Salomão como corregedor nacional de Justiça no 

CNJ (Conselho Nacional de Justiça) no próximo dia 30. Como mostrou a coluna Mônica 

Bergamo, Salomão foi entregar em mãos o convite ao presidente em 11 de agosto. O evento 

acontecerá após a posse no TSE, na qual Bolsonaro passou pela saia justa de ouvir um 

discurso contundente do novo presidente, Alexandre de Moraes, sem aplaudi-lo de pé, como 

fizeram os demais presentes. Fonte: Folha de S. Paulo 
Leia mais 
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Toffoli afirma que empresários defensores de golpe são “suicidas” e que podem incorrer 

em crime 

Poder Judiciário | 19/08/2022 – 13h44min 

 

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que os 

empresários que defenderam um golpe na hipótese de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vencer a 

eleição presidencial "são suicidas" e que podem incorrer em crime por atentarem contra o 

Estado democrático de direito. "Em relação à ação desses empresários, atentar contra a 

democracia é tipo penal, é crime no nosso país, assim como é nos Estados Unidos e na 

Europa", disse. "Se empresários divulgam esse tipo de posicionamento, eles são suicidas, 

porque não há dúvida nenhuma de que Estados Unidos, Europa e os países democráticos vão 

retaliar o Brasil economicamente", afirmou o ministro em entrevista coletiva durante evento que 

discutiu o equilíbrio entre os Poderes da República promovido pelo grupo Esfera Brasil, em São 

Paulo. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Capital brasileiro precisa de democracia, de estabilidade política, diz presidente da 

Febraban 

Mercado | 19/08/2022 – 12h57min 

 

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, aproveitou 

um discurso em um evento promovido pelo grupo Esfera Brasil para pedir mais serenidade no 

processo eleitoral. Segundo ele, o tensionamento das disputas políticas, embora seja próprio 

do clima eleitoral, gera ruídos e instabilidade institucional. “Sabemos que eleições são 

disputadas entre opositores que antagonizam posições, isso faz parte, mas faço uma 

ponderação: sejamos incansáveis em buscar serenidade de ânimos para evitar que a disputa 

democrática pelo voto se transforme numa arena de ataques, ofensas e agressões pessoais e 

mútuas. [...] O empresariado está hoje aqui representado porque o capital brasileiro, para 

ajudar o Brasil a manter os motores do crescimento funcionando, precisa de democracia, de 

robustez institucional, de estabilidade política, de segurança jurídica e de previsibilidade”, 

afirmou. Fonte: Valor Econômico  
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bolsonaro remarca encontro com empresários para 23 de agosto 

Poder Executivo | 19/08/2022 – 11h56min 

 

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), remarcou para a próxima 

terça-feira (23) encontro com empresários em São Paulo. Ele havia cancelado jantar marcado 

para 11 de agosto, dia de sabatina da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo). Os 2 compromissos estavam agendados para o mesmo dia em que foram lidos 

manifestos pró-democracia, o da própria Fiesp e outro organizado pela Faculdade de Direito da 

USP (Universidade de São Paulo). A Presidência da República não explicou o motivo do 

cancelamento. Fonte: Poder 360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Datafolha: Governo Bolsonaro é aprovado por 30% e reprovado por 43% 

Poder Executivo | 19/08/2022 – 05h02min 

 

O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) é avaliado como ótimo ou bom por 30% 

dos eleitores e como ruim ou péssimo por 43%, segundo pesquisa Datafolha divulgada na 



 
 
 
quinta-feira (18). A gestão é avaliada como regular por 26%. A aprovação chega ao mesmo 

percentual registrado em março de 2021, quando também era de 30%. Depois, caiu até 

dezembro, quando chegou a 22% — e a reprovação era de 53%. Em junho deste ano, a 

aprovação aumentou para 26%, passou para 28% em junho e agora está em 30%. A pesquisa 

foi feita entre os dias 16 e 18 de agosto, tem margem de erro de dois pontos percentuais, para 

mais ou para menos, e foi encomendada pelo jornal “Folha de S. Paulo” e pela TV Globo. O 

levantamento tem nível de confiança de 95%, está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob 

o número BR 09404/2022 e custou R$ 473.780,00. Foram entrevistados 5.744 eleitores. Fonte: 

Valor Econômico 
Leia mais 
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Secretários estaduais pedem que Congresso derrube veto que retirou compensação 

para saúde e educação 

Poder Executivo | 18/08/2022 – 22h13min 

 

Representantes de secretários estaduais se reuniram na quinta-feira (18) com o 

presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para pedir que o Congresso Nacional 

derrube o veto à norma que estabelecia que, em caso de perda de arrecadação devido a 

limitação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias ou Serviços (ICMS), a União iria 

compensar os estados e municípios nas áreas de saúde e educação. Fonte: G1 Notícias 
Leia mais 
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Lira diz que, se eleito, Lula vai conviver ao menos três meses com ele 

Poder Legislativo | 18/08/2022 – 16h02min 

 

Aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), o presidente da Câmara dos Deputados, 

Arthur Lira (PP-AL), não fechou as portas para uma aliança com o ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT), caso ele seja eleito. Segundo Lira, ambos terão que conviver por pelo 

menos três meses de forma harmônica até a eleição do novo presidente da Casa. “O Arthur 

Lira presidente da Câmara ficará presidente pelo menos de outubro a fevereiro. Teremos ainda 

dois meses para a posse [do presidente da República] e um mês de convivência”, disse Lira, 

em palestra do banco BTG Pactual. “O presidente Lula tem vasta experiência política. Sabe 

todos os acertos que já fez, todos os erros que o partido dele já cometeu. Sabe que ele já 

enfrentou a Câmara e ganhou, sabe que já enfrentou e perdeu, e sabe as consequências 

disso”, afirmou. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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Impacto de OTTs na competição será avaliado pela Anatel no próximo PGMC 

Poder Executivo | 19/08/2022 – 13h09min 

 

Elaborando uma nova versão do Plano Geral de Metas de Competição (PGMC), que 

deve ser colocado em consulta pública na reta final de 2022, a Anatel pretende avaliar o 

impacto competitivo das empresas de aplicações over-the-top (as chamadas OTTs) sobre 

mercados como vídeo e voz. A medida não significa que remédios pró-competição serão 

aplicados sobre as empresas de Internet, explicou o superintendente de competição da Anatel, 

José Borges, durante live promovida pelo portal Tele Síntese na sexta-feira, 19. "Estamos 

verificando se eles [as OTTs] estão trazendo competição para o setor e contestando a situação 

de incumbentes com poder de mercado significativo, […] com mudanças nos contornos de 

mercados como voz e vídeo". Em última instância, a avaliação deste impacto pode refletir na 

redução da carga regulatória do PGMC sobre as teles. "Não vamos colocar remédio em cima 



 
 
 
de OTT, até porque por lei uma coisa é telecom e outra, serviço adicionado e aplicações, mas 

nada impede que na fronteira a gente possa se posicionar. Já estabelecer obrigações para eles 

no curto prazo não é o objetivo", prosseguiu Borges. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Porto Alegre terá fórum regional e nacional inédito sobre a Lei Geral de Proteção de 

Dados 

Poder Executivo | 19/08/2022 – 08h41min 

 

No mês de agosto, em que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) completa quatro 

anos, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria (SMTC), 

realiza o primeiro fórum regional e nacional sobre o tema. Serão quatro encontros, que ocorrem 

entre os dias 24 e 26 do mês, no Teatro do CIEE, Unisinos Porto Alegre e Hotel Plaza São 

Rafael. Conforme o titular da SMTC, Gustavo Ferenci, o tema precisa ser debatido, pois a 

legislação foi construída com foco no setor privado. “O objetivo dos quatro encontros é 

destacar como a lei impacta a governança de dados dos cidadãos pelo poder público, em 

especial nas prefeituras”, destaca. Ferenci acrescenta que a capacitação dos servidores no 

manuseio dos dados dos cidadãos é outro aspecto importante. “A proteção das informações 

pessoais serve para racionalizar o que deve ser transparente e o que deve ser protegido”, 

conclui. Na próxima quarta-feira, 24, a prefeitura promove três encontros, em parceria com a 

Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e Universidade do 

Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Durante a manhã e tarde, no Teatro do CIEE, ocorre o 1° 

Fórum Gaúcho de LGPD e a LGPD e impacto nas prefeituras. Conforme o presidente da 

Famurs, Paulinho Salerno, os dois eventos têm a intenção de debater a importância da 

implementação da LGPD nos Municípios. “É fundamental promover a troca de experiências 

entre os gestores municipais. Com diálogo promovemos a mudança”, pontua Salern. Fonte: 

Prefeitura de Porto Alegre 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Na maioria das capitais do Norte e Nordeste, 5G ainda não tem previsão  

Poder Executivo | 18/08/2022 – 12h50min 

 

O Grupo de Acompanhamento de Interferências da faixa de 3,5 GHz (Gaispi) confirmou 

em reunião na quinta-feira, 18, a liberação do espectro em Florianópolis, Palmas, Rio de 

Janeiro e Vitória, que poderão ativar o 5G a partir da segunda-feira, 22. Porém, outras capitais 

– a maioria no Norte e Nordeste – ainda não têm previsão de quando terão a disponibilização 

da tecnologia. Segundo o conselheiro da Anatel e presidente do Gaispi, Moisés Moreira, a 

Entidade Administradora da Faixa (EAF) não repassou nenhuma informação a respeito de um 

possível cronograma das próximas cidades. "Não temos ainda nenhuma capital em estágio 

adiantado", colocou ele em coletiva de imprensa online. Questionado sobre a proeminência de 

capitais das regiões Norte (seis: Porto Velho, Rio Branco, Macapá, Boa Vista, Manaus e 

Belém) e Nordeste (sete cidades: Recife, Fortaleza, Natal, Aracaju, Maceió, Teresina e São 

Luís) que terão o 5G adiado, o conselheiro reiterou que o edital não coloca priorização de 

cidades, e que isso não seria uma decisão das operadoras. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

  

Cibercriminosos vendem dados corporativos a partir de US$ 2 mil na dark web  

Mercado | 18/08/2022  

 

Os especialistas da Kaspersky analisaram cerca de 200 postagens que oferecem 

dados corporativos na dark web, para verificar como cibercriminosos têm acesso às 

infraestruturas das empresas e como eles comercializam essas informações a outras 



 
 
 
organizações criminosas, como quadrilhas de ransomware. Esses ataques têm como alvo as 

pequenas e médias empresas e resultam em perdas financeiras, que muitas vezes podem 

ocasionar na interrupção de negócios. A análise ainda tem como intenção identificar os 

principais tipos de dados corporativos vendidos, bem como quais critérios os cibercriminosos 

usam para avaliar seu preço no submundo online. A maioria dos posts (75%) estão 

relacionados à venda de credenciais para acesso remoto (RDP – Remote Desktop), o que 

permite que cibercriminosos conectem e controlem dados como se fossem funcionários de uma 

empresa. Fonte: TI Inside 
Leia mais 
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LGPD: Apenas 17% das empresas têm encarregado de dados  

Mercado | 18/08/2022  

 

Dois anos de vigência da Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/18), os 

encarregados de dados estão presentes em apenas 17% das empresas, sendo que esta 

proporção é de 43% entre as de grande porte, 29% nas de médio porte e 15% nas de pequeno 

porte. Em relação à origem do encarregado de dados, na maioria das vezes (77%), é uma 

pessoa ou comitê da própria organização. Os dados estão no Painel TIC Privacidade, pesquisa 

inédita divulgada pelo Cetic.br na quinta, 18/8. Eles também mostram que no caso das 

organizações públicas, a designação do encarregado de dados ocorreu com maior frequência 

entre os órgãos federais (81%) do que os estaduais (33%). Nas prefeituras, somente 14% 

tinham nomeado esse profissional. Já em relação à presença de encarregados de dados em 

estabelecimentos de saúde, verificou-se que apenas 20% dos públicos e 39% dos privados 

haviam se ajustado a essa medida em 2021. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 
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5G e Inteligência Artificial são as fronteiras de mudança tecnológica nos próximos três 

anos, aponta estudo  

Mercado | 17/08/2022  

 

De acordo com a 3° Pesquisa Tempest de Cibersegurança, 57% das empresas 

apontam que o 5G será a principal fronteira de mudança tecnológica nos próximos três anos 

enquanto 52% acreditam que a transição ocorrerá devido à Inteligência Artificial/Machine 

Learning. Isso significa que essas tecnologias representarão um marco tanto do ponto de vista 

de negócios quanto de investimentos em cibersegurança. Para Lincoln Mattos, CEO da 

Tempest, é fundamental que executivos e responsáveis pela segurança da informação saibam 

dos riscos envolvidos na adoção de tais recursos. "Estamos avançando rapidamente para um 

cenário de alta complexidade e hiper conectividade, no qual o fluxo de dados de alto valor é 

cada vez mais intenso. Ao mesmo tempo em que são responsáveis por inovações significativas 

para os negócios, essas novas tecnologias trazem certas vulnerabilidades que demandam 

análises e investimentos", afirma o executivo. Fonte: TI Inside 
Leia mais 
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Para especialistas, definição de multas pela ANPD coloca proteção de dados em xeque 

Mercado | 16/08/2022  

 

Advogados que atuam em processos que envolvem a Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD) analisaram a consulta pública sobre o Regulamento de Dosimetria e Aplicação de 

Sanções Administrativa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), iniciada na 

terça-feira (16). Para os especialistas, a medida representa um passo em direção à efetiva 

fiscalização da norma. O documento prevê a aplicação de advertência, multa simples ou diária, 



 
 
 
além da determinação de publicidade, bloqueio ou eliminação dos dados a que se refere a 

infração. Márcio Chaves, sócio da área de Direito Digital do escritório Almeida Advogados, 

explica que as sanções podem ser retroativas. “Teremos uma nova corrida para a maturidade 

do tema ‘privacidade’ para todo o país, e será a hora da verdade para a LGPD, fazendo com 

que a conta chegue para quem violou a LGPD desde 2021, podendo ser zerada para aqueles 

que seguiram à risca todas as obrigações estabelecidas pela lei, reduzida para aqueles que 

descumpriram algumas de suas exigências, ou bem salgada para quem pouco ou nada fez”, 

resume Chaves. O especialista destaca ainda que a multa é apenas uma das diversas 

consequências do descumprimento da LGPD, “muitas delas podendo inclusive superar 

financeiramente os impactos causados àquele que violar suas obrigações, como é o caso das 

ações indenizatórias individuais e coletivas, perda de contratos existentes e novos, a 

paralisação parcial ou total das operações e até mesmo o imensurável impacto da reputação”. 
Fonte: Telesíntese 

Leia mais 
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